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3. Εργαλεία ανάλυσης αναγκώ ν που υποστηρίζουν
την καινοτοµία
Η καιν οτοµία συνδέεται στεν ά µε τις ανάγ κες. Όσο λαµπρό και καινοτόµο να είναι
ένα προϊόν θα είν αι άχρηστο εάν καν ένας δ εν το ζητά. Η καινοτοµία συσχετίζεται
επίσης µε το σχέδ ιο και την ικαν ότητα υποστήριξης. Εάν δεν προβλέπουµε τη
βιώσιµη ανάπτυξη χρησιµοποιώντας αν ανεώσιµους πόρους, χαµηλή ενέργ εια
κ.λπ... δεν υπάρχει καµία ανάγκη ν α αν απτυχθεί έν α προϊόν περαιτέρω. Το σχέδιο
είναι ένας σηµαντικός παράγον τας που λαµβάν ει υπόψη το ενδ ιαφέρον του τελικού
χρήστη ενός προϊόν τος.
Οι εκτενείς βασικές πληροφορίες για τις αν άγκες των τελικών χρηστών είναι
σηµαν τικ ές πριν ακόµη να σκεφτούµε την αν άπτυξη ενός νέου καιν οτόµου
προϊόντος. Τα εργαλεία για να βρούµε τις ανάγκες µπορούν να είν αι πολύ
διαφορετικά και εδώ θα δώσουµε µόνο µια συν οπτική περιγραφή από µερικά
εργ αλεία όπως ερωτηµατολόγ ια, ανάλυση SW OT, τα σε απευθείας εργαλεία online, οµάδ ες εστίασης και µεθόδους τεχνολογικής παρακολούθησης.

3.1.

Ερω τηµατολόγια

Οι περισσότεροι από µας έχουν απαντήσει σε διαφορετικ ούς τύπους
ερωτηµατολογ ίων. Αυτό δεν είν αι εντούτοις ισοδύν αµο µε την κατασκευή ενός
ερωτηµατολογ ίου όπου η πρόθεσή σας είν αι ν α πάρετε αποκρίσεις και επαρκείς
απαντήσεις στα προβλήµατά σας και τα στοιχεία που θέλετε ν α ερευνήσετε. Πολλά
ερωτηµατολόγ ια περιλαµβάνουν απλές και σύν τοµες ερωτήσεις όπου ένα άτοµο ή
µια οµάδ α έχει παραγ άγει διάφορες ερωτήσεις προκειµέν ου ν α πάρει απαντήσεις
σε όλες τις δ ιαφορετικές προσεγγ ίσεις. Αυτό δεν είναι συνήθως αποτελεσµατικό
και παίρν ει πολύ χρόν ο ν α απαντηθεί για τα καλύτερα αποτελέσµατα. Εάν είναι
πάρα πολύ φιλόδ οξο, πολλές ερωτήσεις δ εν ισχύουν, η ανταπόκριση θα µπορούσε
να είν αι χαµηλή και τα αποτελέσµατα όχι τόσο αντιπροσωπευτικά όσο θα έπρεπε.
Είναι σηµαντικό ν α καθοριστούν ακριβώς οι πληροφορίες που χρειάζεστε και να
µην υπερβείτ ε αυτά τα όρια ακόµα και αν είναι δελεαστικά. Καθορίστε και γράψτε
έναν σαφή στόχο για να δείτε το πλαίσιο της έρευν ας και κάνετε έπειτα ένα
πρόχειρο σχέδ ιο του ερωτηµατολογίου. Εάν έχετε καθορίσει τους στόχους σας
µετά είναι εύκολο ν α καθοριστούν τα ακριβή στοιχεία προς µέτρηση από το
ερωτηµατολόγ ιο.
θα µπορούσατε ν α συµβουλευτείτε µια οµάδ α αναφοράς ή συναδ έλφους. Θα
µπορούσατε επίσης ν α χρησιµοποιήσετε µια µικρή οµάδ α αποκριτών, που ξέρετε
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πολύ καλά, γ ια ν α πάρετε µια ανατροφοδότηση από την αντίδ ρασή τους στην
πρόχειρη έκδ οση του ερωτηµατολογίου.
Οι αν οικτές ερωτήσεις όπου οι ερωτηθέντες αν αµένονται ν α δ ώσουν γραπτές
απαντήσεις είν αι εύκολο να κατασκευαστούν αλλά και τείνουν συχν ά να δώσουν
λιγότερη απάντηση από άλλο τύπο ερωτήσεων. Φυσικά θα µπορούσατε ν α
περιλάβετε µερικές ερωτήσεις εκείνου του τύπου γ ια ν α πάρετε συµπληρωµατικές
πληροφορίες από κάποια απ’ τα άτοµα που απαντούν. Εάν αν αµένετε πολλές
απαντήσεις στο ερωτηµατολόγ ιο µπορεί ν α δ ηµιουργ ήσει προβλήµατα στο στάδιο
της αξιολόγησης των απαντήσεων. Να είστε προσεκτικός.
Προσπαθήστε να καταστήσετε τις ερωτήσεις όσο το δυν ατόν αν τικειµεν ικότερες.
Εάν κάν ετε µια κλίµακα όπου οι ερωτώµενοι αναµένον ται ν α επιλέξουν µεταξύ
διάφορων κελιών και αριθµών, κάντε τη όσο το δυνατό πιο προσαρµοσµένη µέσα
στο ερωτηµατολόγιο. Έν α παράδ ειγµα µπορεί να είναι ο Πίνακας 2.
Εκτιµήστε τις ερωτήσεις από 0 έως 5 σύµφωνα µε το ακόλουθο δ ιάγραµµα:
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Μια τέτοια προσέγγ ιση δ ιευκολύνει τον ερωτώµεν ο να συµπληρώσει το
ερωτηµατολόγ ιο. Θα µπορούσε επίσης ν α συζητηθεί εάν πρέπει να υπάρχει έν α
µέσος-σηµείο όπου δεν δ ίνεται οποιαδήποτε θετική ή αρνητική απάντηση στην
ερώτηση. Αυτή η διαδ ικασία θα ήταν ένας τρόπος να αναγκαστεί ο εν αγόµενος ν α
πάρει θέση.
Οι ερωτήσεις µε απάν τηση "Ναι-Όχι" και "πολλαπλή επιλογή" µπορεί ν α
χρειάζεται να περιλαµβάν ονται στο ερωτηµατολόγ ιο.
Σηµαντικό ν α λάβετε υπόψη πάντα είν αι:
•
•
•
•

Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους καλά καθορισµέν ους
στόχους του ερωτηµατολογ ίο υ
Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να επιτρέπουν απαν τήσεις από τους ερωτηθέντες
Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να παραγάγουν απαντήσεις που χρειάζεστε
πραγ µατικά
Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να είναι κατανοητές για τους ερωτηθέντες
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Ένα συµπαθητικό, ελκυστικό σχεδ ιάγραµµα, τυπωµέν ο επαγγελµατικά, είναι
σηµαν τικ ό. Μια τέτοια σοβαρή προσέγγιση θα καταστήσει το ποσοστό απάντησης
υψηλότερο.

3.2.

Εργαλεία On-line

Είναι φυσικά δυν ατό να παρασχεθούν τα ερωτηµατολόγια on-li ne στον Ιστό.
Πολλές εµπορικές ιστοσελίδες είν αι δ ιαθέσιµες, όπου µπορείτε να δηµιουργήσετε
την έρευνα, να την δ ιευθύνετε on-li ne, να κάν ετε την ανάλυση και να
µεταφορτώσετε τα αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να παρουσιαστούν µε
διαφορετικές µορφές/λογισµικό.
Ψάξτε τον Ιστό για τις έρευνες on-line και θα βρείτε πολλά τέτοια παραδείγ µατα.
Τα ερωτηµατολόγ ια on-line και οι υπηρεσίες που προσφέρουν είν αι φυσικά
ενδ ια φέρον τα δεδ οµέν ου ότι µπορούν να αν αλύσουν και να παρουσιάσουν τα
στοιχεία σε µια κατάλληλη µορφή. Αλλά θα µπορούσαν ν α πάν ε ακόµα περαιτέρω
και ν α προτείν ουν ενέργειες ως αποτέλεσµα της αν άλυσης.
Ένα παράδ ειγ µα είναι έν α πρόγραµµα, eCASME (2004), συντον ισµένο από το
πανεπιστήµιο του Li meri ck, που έχει αναπτύξει ένα εργαλείο γ ια την ανάλυση
Αν αγκών Εκπαίδευσης όπου η κατάρτιση (ή οι ικαν ότητες) χωρίζον ται σε υποτµήµατα γ ια ν α δ ιευκριν ίσει τις αν άγ κες της εκπαίδευσης στη λεπτοµέρεια. Από
αυτό παράγεται ένα σχέδ ιο κατάρτισης στους µεµονωµένους υπαλλήλους. Το
σχέδιο κατάρτισης διευκρινίζει µια µέθοδ ο για ν α επιτρέψει στις επιχειρήσεις να
παραγάγουν το περιεχόµενο κατάρτισής τους όπου είναι δ υν ατόν.
Το αποτέλεσµα της αν άλυσης είναι ένα εξατοµικευµένο σχέδ ιο κατάρτισης ανά
υπάλληλο, που δ ιευκρινίζει το περιεχόµενο που απαιτείται για έν α επιµορφωτικό
πρόγραµµα. Μ ια περαιτέρω αν άπτυξη θα µπορούσε να είναι η προσφορά on-line
εκπαίδευσης, που συν τάχθηκε από "Αντικείµενα Εκµάθησης" που ταιριάζουν
ακριβώς µε την ανάγκη του υπαλλήλου. Σε γεν ικές γραµµές όλα θα µπορούσαν να
παραχθούν on-line και να προσφέρονται στον υπάλληλο. Αυτό το σηµείο δ εν έχει
επιτευχθεί ακόµα, αλλά είναι ένα ρεαλιστικό µελλοντικό όραµα.
Ένα άλλο παράδ ειγµα είν αι το πρόγραµµα COMB AT. Είν αι µια συν εργ ασία
έντεκα εταίρ ων µε έδ ρα οκτώ δ ιαφορετικές χώρες της ΕΕ. Στα πλαίσια του
Leonardo Da Vinci έχουν αναπτύξει µια µεθοδ ολογ ία που καθοδ ηγεί τις
επιχειρήσεις βαθµιαία, στην αποτελεσµατικότερη και αποδ οτική κατάρτιση για το
προσωπικό τους. Ως τµήµα αυτού του προγράµµατος διάφορα εργαλεία
αν απτύχθηκαν:
•

αν άλυση ικανοτήτων
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•

αξιολόγηση των εργαζοµένων στον εργ ασιακό χώρο

•

αν άλυση αναγ κών εκπαίδ ευσης

•

αν άπτυξη σχεδ ίο υ κατάρτισης

•

παράδοση κατάρτισης

Αυτά τα παραδ είγµατα καλύπτουν την αν άλυση αναγκών εκπαίδ ευσης, αλλά
δίνουν επίσης απόψεις για πόσο περαιτέρω ν α πάτε µε τα εργ αλεία on-line έν αν τι
των γραπτών ερωτηµατολογίων. Θα δ ούµε πιθαν ώς περισσότερα εργ αλεία
αν άλυσης αν αγκών αυτού του τύπου, που όχι µόνο δ ιεν εργούν έρευν ες αλλά και
που παρέχουν λύσεις στα αποτελέσµατα που αν αλύον ται, και γ ιατί να µην το
κάνουµε ένα µέρος της διαδ ικασίας καινοτοµίας όταν αν απτύσσονται τα νέα
προϊόντα.

3.3.

Ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT είν αι ένα εργ αλείο όπου µπορείτε να αν ακαλύψετε τα δυνατά
(Strengt hs) και αδύναµα (W eaknesses) σηµεία σας και επίσης ν α αν αζητάτε
ευκαιρίε ς (Opportuniti es) και απειλ ές (Threats) που αντιµετωπίζετε τώρα ή θα
αντιµετωπίσετε στο µέλλον. Είν αι µια απλή µέθοδος αλλά εντούτοις αρκετά
ισχυρή γ ια ν α σας βοηθήσει ν α καταλάβετε την επιχείρησή σας και πώς ν α
ενεργήσετε στο µέλλον.

!

Η αν άλυση SWOT παρουσιάζεται συχνά σε έν α φύλλο εργασίας ή έν α δ ιάγραµµα
µε τέσσερα πεδία σύµφων α µε το Πίν ακας 4.
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Στο δ ιάγραµµα µπορείτε ν α γράψετε τα δ υνατά και αδύν αµα σηµεία, τις ευκαιρίες
και τους κινδ ύνους.
Υπάρχουν φυσικά διάφορες ερωτήσεις γ ια τις οποίες θα µπορούσατε να γράψετε
τις απαν τήσεις σε αυτό το δ ιάγ ραµµα και µετά ν α δοκιµ άζετε ν α κάνετε µια
αν άλυση.

49

Τα παραδ είγµατα στα κριτήρια παρουσιάζονται στον Πίνακας 3.
∆υνατά σηµεία
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∆ιάφορα κριτήρια θα µπορούσαν να τοποθετηθούν σε περισσότερους του ενός
πεδ ίου και θα µπορούσαν παραδ είγµατος χάριν ν α είναι και µια απειλή και µια
ευκαιρία.
Τα δυν ατά και αδύν αµα σηµεία θεωρούνται εσωτερικές στην επιχείρηση ή τον
οργαν ισµό σας εν ώ οι ευκαιρίες και οι απειλές εξαρτόνται από τους εξωτερικούς
παράγοντες. Είναι φυσικά δυν ατό επίσης να προσπαθήσετε να αναλύσετε τους
ανταγ ωνιστές σας µέσω µιας ανάλυσης SW OT ακόµα κι αν πιθαν ώς δ εν έχετε όλα
τα στοιχεία δ ιαθέσιµα γ ια ν α είστε βέβαιοι πόσο σωστή είναι η ανάλυση.
Προσπαθήστε να µην κάν ετε την αν άλυση πάρα πολύ µεγάλη και περίπλοκη,
ολοκληρώστε τη χωρίς να υπερβείτε τις 4-10 προτάσεις σε κάθε πεδ ίο.
Με µια καλή αν άλυση µπορείτε ν α εστιάσετε στη µείωση των απειλών και να
εκµεταλλευθείτε τις επιχειρηµατικές ευκαιρίε ς σας.
Επίσης θα µπορούσατε ν α κάνετε µια αν άλυση SWOT για ν α προσδ ιορίσετε σε
προσωπική βάση τις ευκαιρίες και τις απειλές σας.
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3.4.

Focus groups

Τα focus groups χρησιµοποιούνται συχνά για τον προγραµµατισµό, το µάρκετινγ κ
ή/και την αξιολόγ ηση εν ός προϊόν τος ή µια υπηρεσία ειδ ικά κατά τη δ ιάρκεια µιας
φάσης αν άπτυξης. Αυτή είναι µια δυν ατότητα να ενισχυθεί η δ ιαδ ικασία των νέων
καιν οτοµιών µέσα σε µια επιχείρ ηση.
Τα focus groups θα µπορούσan ν α επιλεγ ούν γ ια να συλλέξουν πληροφορίες και ν α
ελέγξουν τις υποθέσεις σας εν ώ βρίσκεστε σε δ ιαδ ικασία καιν οτοµίας. Θα
µπορούσαν επίσης ν α αν αµιχθούν στη διαδικασία µάρκετινγκ και καθορισµού της
αγοράς.
Εάν θέλετε ν α δηµιουργήσετε έν α focus groups είν αι σηµαντικό ν α είστε πολύ
σαφείς µε το σκοπό/το στόχο της οµάδας και να καθορίσετε τις ερωτήσεις που θα
τεθούν και θα απαντηθούν. Τα µέλη της οµάδ ας πρέπει ν α προετοιµαστούν καλά
και ν α έχουν µια καλή καταν όηση του σκοπού, να τους δοθεί το υλικό υπόβαθρο
κ.λπ....
Μετά από µια προετοιµασία 1-2 µην ών θα υπάρξει µια συνεδρία όπου το focus
groups συναν τιέ ται σε ένα κατάλληλο χώρο ίσως γ ια µια ηµέρα. Κατά τη δ ιάρκεια
εκείνης της συν εδρίας έν ας συντονιστής θα οδ ηγήσει τη συζήτηση και θα την
κρατήσει όλο το δ ιάστηµα εστιασµέν η στους στόχους γ ια να κερδ ίσει τα
περισσότερα αποτελέσµατα από την οµάδ α.
Μετά από τη συν εδ ρία είναι σηµαντικό να αναλυθούν και να τεκµηριωθούν οι
εκβάσεις.
Το focus groups δεν πρέπει ν α είν αι πολύ επίσηµο και ακριβές, είναι πιο
ουσιαστικό να είν αι τα µέλη της οµάδ ας άνετα µε την κατάσταση, ειδ ικά κατά τη
διάρκεια της συν εδρίας όταν αναµένον ται να συµβάλλουν και να απαντήσουν στις
ερωτήσεις που καθορίζονται. Επιλέξτε συµπαθητικό περιβ άλλον µε καλή
υποστήριξη κατά τη δ ιάρκεια της συν εδρίας..

3.5.

Βιβλιογραφική έ ρευνα

Η βιβλιογραφική έρευνα είναι, όπως προτείν ει ο όρος, µια έρευνα που µπορείτε ν α
κάνετε στο γ ραφείο σας χρησιµοποιών τας έναν υπολογ ιστή. Αυτός ο όρος
χρησιµοποιείται κυρίως κατά την προσπάθεια να καθοριστούν οι πελάτες και η
αγορά στο προϊόν σας, και o ανταγ ωνισµός που αν τιµετωπίζετε. To ∆ιαδ ίκτυο
είναι σήµερα η κύρια πηγή γ ια να βρείτε και γ ια να χρησιµοποιήσετε τις
δηµοσιευµένες πληροφορίες.
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Για ν α κάνετε τη βιβλιογ ραφικ ή έρευν α πρέπει να ξέρετε τι ψάχν ετε και να
καταλαβαίνετε την ποιότητα του υλικού που βρίσκετε. Οι σωστές πληροφορίε ς
είναι ουσιαστικές. Είν αι εύκολο ν α βρείτε υλικό στο δ ιαδ ίκτυο, αλλά το πρόβληµα
προκύπτει όταν µε τη µηχανή αν αζήτησης λαµβάνετε έν α τεράστιο ποσό
συνδέσεων. Ποιές είν αι οι πιο ενδ ιαφέρουσες; Να κάν ετε µια ανάλυση της αγοράς
ή των ανταγ ωνιστών σχετικ ής µε έν α ορισµένο προϊόν θα διαρκέσει πιθ αν ώς
αρκετές ηµέρες. Η ανάλυση παίρνει χρόνο και ακόµα κι αν είστε προσεκτικοί είναι
εύκολο να αφήσετε έξω βασικά θέµατα µέσα στο υλικό.
Η ποιοτική πτυχή χρειάζεται πολλή εµπειρία. Πρέπει ν α ψάξετε πώς οι
πληροφορίες έχουν συγ κεντρωθεί, και εάν ο ιστοχώρος φαίν εται να είναι
αξιόπιστος. Όσον αφορά στην ανάλυση αγοράς παίρν ετε συχν ά µόνο µικρά
κοµµάτια από τις διαφορετικές πηγ ές, που απαιτείται να αξιολογήσετε και να
συγκεν τρώσετε γ ια να έχετε την κατάλληλη επισκόπηση και κατανόηση.
Κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής έρευνας λάβετε υπόψη πάν τα που και τι να
ψάξετε, ποιότητα και επιλογ ή των απαραίτητων πληροφοριών. Είναι εύκολο και
σας βάζει σε πειρασµό ν α πάρετε κατευθύν σεις πέρα από το πεδ ίο της έρευνας
αλλά προσπαθείτ ε να κρατήσετε την εστίασή σας κατά τη δ ιάρκεια ολόκληρης της
διαδικασίας.

3.6.

Tε χνολογική παρακολούθηση

3.6.1.

Σκοπός τη ς τεχνολογικής πα ρακ ολούθη σης

Η τεχνολογική παρακολουθηση καλύπτει την καθιέρωση της κατάστασης της
έρευν ας και της τεχνολογ ίας σε δ ιεθνή κλίµακα. Επιθυµούµε ν α πιστοποιήσουµε τι
έχει γ ίνει σε έναν ειδ ικό τοµέα της τεχν ολογίας ή ποια είν αι τα κριτήρια που
οδηγούν την ανάπτυξη. Η γν ώση σχετικά µε την κατάσταση της τεχν ολογίας
αποδ εικν ύεται απαραίτητη λόγ ω της γρήγορης αν άπτυξης της τεχνολογ ίας και της
επίδρασης της παγκοσµιοποίησης, δηλαδ ή όχι µόνο στην ανάπτυξη των νέων
προϊόντων και υπηρεσιών, στην επιλογή του υλικού και των συστατικών, στην
αγορά του εξοπλισµού αν άπτυξης και παραγ ωγ ής, αλλά επίσης για να
παρακολουθήσετε τον ανταγ ωνισµό όσον αφορά στην ανάπτυξη αλλά και τις
δραστηριότητες µάρκετίνγκ τους. Τα αποτελέσµατα της αν άλυσης εξυπηρετούν
επίσης τη διοικητική λήψη αποφάσεων στις ν έες εφευρέσεις και φυσικά τις
στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης.
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Επίπε δο ε φαρµογ ής
Τύπος στοιχείων

Π ηγές πληροφοριών
για τις επιχειρήσεις
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Κριτήρια οδηγών
ανάπτυξης των
κρατών, ΕΕ, Η ΠΑ και
παρόµοια





•























































































































Π ρογράµµατα Ε&Α
(τρέχοντα) –
πανεπιστήµια,
ιδρύµατα, εµπορικά
ερευνητικά
εργαστήρια
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Π ρογράµµατα Ε&Α
(τελειωµένα) –
ιδρύµατα,
πανεπιστήµια,
εµπορικά ερευνητικά
εργαστήρια
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∆ιπλώµατα
ευρεσιτεχνίας
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Επιχειρήσεις –
εµπορική προσφορά
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Αναλύσεις
εµπειρογν ωµόν ων •
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Άλλες πληροφορίες
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Ανεξάρτητα ή µε τη βοή θεια ενός εµ πειρογνώµονα

Η επισκόπηση της κατάστασης της τεχνολογ ίας πραγ µατοποιείται κυρίως από τις
µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν ν α παραγγείλουν
την αν άλυση από καταρτισµένα ιδρύµατα. Όσον αφορά στην ποιότητα η τιµή
κυµαίνεται µεταξύ µερικών χιλιάδ ων και περίπου δέκα χιλιάδ ων ευρώ. Μ ια καλή
αν άλυση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από έν αν ικανό εµπειρογνώµον α, ειδ ικό
ή µη ειδικευµένο, ο οποίος ξέρει τη µέθοδο εργασία ς και έχει βάσεις δεδ οµέν ων
στη δ ιάθεσή του και συν εργασία µε εµπειρογν ώµονες από συγ κεκριµένους τοµείς
(πανεπιστήµια, σχολές, σύµβουλοι, αν ώτερα στελέχη και παρόµοια). Η εργ ασία
εκτελείται κυρίως µέσω ∆ιαδ ικτύου που µπορεί να αποδειχθεί µια πολύτιµη πηγή
πληροφοριών εάν χρησιµοποιείται έξυπν α. Πρόσφατα, ακόµη και οι
επαγγελµατικές αντιπροσωπείες πληροφοριών συλλέγουν έν α σηµαντικό µέρος
των πληροφοριών που χρειάζονται στο διαδ ίκτυο. Σύµφωνα µε µερικά στοιχεία
περισσότερο από 80% των πληροφοριών συλλέγεται µε τέτοιο τρόπο.
Η εργ ασία εκτελείται σε πολλά στάδια. Προκειµέν ου ν α ληφθούν οι σωστές
πληροφορίες, το πρόβληµα πρέπει ν α καθοριστεί σαφώς ειδ άλλως τις σωστές
πληροφορίες µπορεί να είναι δ ύσκολο να επιλ εχτούν µεταξύ εν ός µεγάλου αριθµού
πληροφοριών. Αυτή η φάση ακολουθείται από τη συλλογ ή πληροφοριών –
εξωτερικοί εµπειρογν ώµονες µπορεί ν α συµβουλεύονται εάν αποδεικνύεται
απαραίτητο. Μετά από αυτήν την φάση, η διύλιση πληροφοριών είναι ουσιαστική
µαζί µε την οργ άνωση των αποκτηθέντων στοιχείων καθ ώς επίσης και την
αν άλυσή τους. Αυτό ακολουθείται από την προετοιµασία της βασικής έκθεσης και
την παρουσίαση στον ανάδοχο. Σύµφων α µε τα σχόλια του αν αδόχου, µια
πρόσθετη συλλογ ή δεδ οµέν ων πραγµατοποιείται, ακολουθούµεν η από την
αν άλυση και την προετοιµασία της τελικής έκθεσης.
Στην πράξη, τα αποτελέσµατα αποδεικνύονται αρκετά πιο χρήσιµα στον ανάδοχο
εάν ο ίδιος συν εργ άζεται συν εχώς κατά τη διάρκεια της εργασίας δ εδ οµέν ου ότι η
έρευν α είναι προσαν ατολισµέν η και καθοδ ηγηµένη σύµφωνα µε τις ανάγκες του
αν αδόχου.
Αξίζει να αναφέρουµε ότι µερικές επιχειρήσεις εκτελούν µέρος αυτής της
διαδικασίας σε µόνιµη βάση. Παρακολουθούν το ∆ιαδ ίκτυο ή άλλους πόρους,
επισκέπτονται εκθέσεις, επιδείξεις, και δ ιασκέψεις ειδικών. Εξοικειώνον ται
τουλάχιστον εν µέρει µε τον ανταγ ων ισµό και τους προµηθευτές της τεχν ολογίας
και του εξοπλισµού. Ακόµα, η πρακτική δείχν ει ότι η συστηµατική αν άλυση βάσει
νέων προσεγγίσεων εις βάθος, συµπεριλαµβαν οµέν ων των εµπειρογν ωµόν ων,
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µπορεί ν α αν τιπροσωπεύσει την προστιθέµενη αξία που χρησιµοποιείται προς
όφελος της επιχείρησης κατά τη δ ιάρκεια της επιχειρησια κής δ ιαδ ικασίας.
3.6.3.

Έρευνα µ έσω ∆ια δικτύου

Οι γ ενικοί δ ιακοµιστές µπορούν ν α χρησιµοποιηθούν γ ια την αν εξάρτητη
αιτιολόγ ηση της κατάστασης, όπως Googl e (www.google.com), Alt avist a
(www. alt avist a.com), Hotbot (www.hotbot. com). Ακόµα µπορούµε επίσης ν α
χρησιµοποιήσουµε ειδικό τύπο δ ιακοµιστών που δ οκιµάζουν να ταξιν οµούν µε
λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία τα χτυπήµατα (hits) σύµφωνα µε την
τεχνολογ ικά-επιχειρηµατική φύση. Παραδ είγµατα των εν λόγ ω δ ιακοµιστών είναι
www.search4rss. com, technol ogy.monst er.com. Είν αι επιπλέον ενδεδειγ µένο ν α
ριχτεί µια µατιά στους ιστοχώρους που ειδ ικεύονται στην παρακολούθηση της
τεχνολογ ικής ανάπτυξης. Οι τέλειες πληροφορίες δ εν µπορούν φυσικά να βρεθούν
αλλά µπορείτε να βρείτ ε περιεκτικές µελέτες, έγγραφα, αν αθεωρήσεις,
αξιολογήσεις και παρόµοιες πληροφορίες, οι οποίες συµµορφών ονται εν µέρει µε
τον τοµέα εν διαφέρον τός σας. Κατά συνέπεια τα έγγραφα (έρευνες) σχετικά µε την
αν άπτυξη τεχνολογίας στον τοµέα της ε-εκµάθησης, της ν ανοτεχνολογ ίας, των
νέων τεχνολογ ιών των οθονών, των οπτικών τηλεπικοινων ιών και άλλων µπορούν
να βρεθούν στο www.pri met echnologywat ch.org. uk. Αξίζει επίσης να αν αφέρουµε
βάσεις δεδοµέν ων όπως Dialog (www.di alog.com) που ασχολούνται µε
επιχειρηµατικότητα και πόρους χρηµατοδότησης (πάν ω από 14 εκατοµµύρια
αµερικαν ικές και δ ιεθν είς επιχειρήσεις), χηµεία, ενέργεια και περιβάλλον,
τρόφιµα, δ ιπλώµατα ευρεσιτ εχνίας, ιατρική, φαρµακεία, τεχνολογ ία και παρόµοια.
Η χρήση των εν λόγω βάσεων δεδοµέν ων είν αι απαιτ ητική και προ πάν των ακριβή.
Ιδ ιαίτερα χρήσιµες είν αι οι βάσεις δεδοµένων µέσα στην υπηρεσία πληροφοριών
της ΕΕ (http://cordis. europa. eu) (CORDIS – κοινοτική υπηρεσία πληροφοριών
έρευν ας και ανάπτυξης). Πολυάριθµες βάσεις δεδοµένων γ ια την εργασία Ε&Α
µπορούν να βρεθούν υπό τον τίτλο "Databases and Web S ervi ces" που
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Έν ωση. Επιπλέον, ο εν λόγ ω ιστοχώρος
προσφέρει επίσης τους δ ιακοµιστές των συν εργ ατών για την εργ ασία Ε&Α, των
βάσεων δ εδοµέν ων των προγραµµάτων και των έργ ων και παρόµοια.
Κατά το ξεφύλλισµα γ ια λογοτεχν ία, η αν αζήτηση και η αγορά λογοτεχν ίας µέσ ω
του βιβ λιοπωλείου Amazon.com (www.amazon.com) αποδεικνύεται το πιο
δηµοφιλ ές. Το Amazon.com έχει ακολουθηθεί από άλλα βιβλιοπωλεία όπως
Barnes&Nobl e (www.barnesandnobl e.com). Η αγ ορά των βιβλίων µπορεί να γ ίν ει
ευκολότερη µε τον έλεγχο του πίν ακα περιεχοµέν ων του βιβλίου και µερικές φορές
την ανάγν ωση των αν αθεωρήσεων αγ οραστών του βιβλίο υ.
Το ∆ιαδ ίκτυο προσφέρει πολυάριθµους δ ιακοµιστές των βάσεων δεδ οµένων
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας αν και µόν ο µερικοί είναι δωρεάν. Ο δ ιακοµιστής του
αµερικαν ικού γραφείου δ ιπλωµάτων ευρεσιτ εχνίας USPT O (www.uspto. gov/patft )
και ο δ ιακοµιστής του ευρωπαϊκού γραφείου διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
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(ep.espacenet.com) αποδείχθηκαν τα καλύτερα στην πράξη. Το πρώτο επιτρέπει το
ξεφύλλισµα µέσω των αµερικανικών αρχείων δ ιπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που είναι
απαραίτητο γ ια µια σοβαρή έρευνα, εν ώ το τελευταίο επιτρέπει το αµοιβαίο
ξεφύλλισµα µέσω της ευρωπαϊκής (EP O), διεθνούς (W IP O) και ιαπων ικής βάσης
δεδοµένων διπλωµάτων ευρεσιτεχν ίας.
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Με τη χρήση εν ός δ ιακοµιστή, λαµβάν ουµε συχνά πολλά αποτελέσµατα που
ταιριάζουν στην αναζητηµένη σειρά στοιχείων µας. Ο αριθµός, η ηµεροµηνία
έκδ οσης και το όν οµα του διπλώµατος ευρεσιτεχν ίας καταγράφονται. Με ένα κλικ
στον αριθµό διπλώµατος ευρεσιτεχν ίας, µπορούµε να λάβουµε τις βασικές
πληροφορίες γ ια το δ ίπ λωµα ευρεσιτεχν ίας: τη βιβλιογραφία, έναν κατάλογο
σχετικών διπλωµάτων ευρεσιτεχν ίας, καθώς επίσης και τα διπλώµατα
ευρεσιτεχν ίας που αν αφέρουν το εν λόγ ω δ ίπλωµα. Αυτά καθιστούν την περαιτέρω
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αν αζήτησή µας ευκολότερη δεδοµένου ότι µπορούµε εύκολα ν α βρούµε όλα τα
απαραίτητα δ ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ένα καλό αποτέλεσµα (hit). Εκτός από τι
περιγράψαµε ήδ η, το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας περιλαµβάνει την ταξιν όµηση στην
οποία ήταν ταξιν οµηµένο. Με έν α κλικ της βασικής ταξινόµησης του διπλώµατος
ευρεσιτεχν ίας, λαµβάνουµε όλα τα hit των δ ιπλωµάτων ευρεσιτεχν ίας που
περιλαµβάνουν την εν λόγ ω ταξινόµηση και έναν κατάλογο σχετικής ταξιν όµησης
συγχρόν ως.
Οι πληροφορίες για την ανάπτυξη τεχν ολογίας είν αι τόσο πολυάριθµες στο
διαδ ίκτυο, που τι πρέπει να κάνουµε είναι απλά ν α παίρν ουµε κάποιο χρόνο γ ια ν α
"ξεφυλλίζουµε" λεπτοµερώς καθώς επίσης και γ ια ν α "ξεχωρίζουµε το φλοιό από
το σιτάρι".

